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JÄSENMAKSUT 2021
Syyskokouksen siirryttyä keväälle, hallitus on päättänyt, että vuoden 
2021 jäsenmaksut pysyvät samoina kuin vuonna 2020 : vuosijäsen 
33€, perhejäsen 7€, ainaisjäsen 330€, kannatusjäsen 25€ (yksityinen 
henkilö) ja 120€ (yritys), kasvattajalla on mahdollisuus liittää pennun 
ostaja vuodeksi yhdistyksen jäseneksi 16€:n jäsenmaksulla / ensim-
mäinen vuosi. Siirretty syyskokous vahvistaa aikanaan jäsenmaksut.
Vuoden 2021 jäsenmaksut maksetaan helmikuun loppuun mennessä 
yhdistyksen tilille FI25 1350 5000 0730 18.
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Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.:n
jäsenlehti

KARVAKUONO

LEHTITOIMIKUNTA
Päätoimittaja Tiina Ilola
SATY.karvakuono@gmail.com
Leevinkuja 5, 27510 EURA

Jenna Permanto
Tiina Ilola

TAITTO
Päivi Muittari
PAINO
Jyväskylän Siirto-Paino Oy

AINEISTOPÄIVÄT 
Karvakuono 1/2021 15.2.
Karvakuono 2/2021 15.5.
Karvakuono 3/2021 15.8.
Karvakuono 4/2021 15.11.

ILMOITUSHINNAT
Kansisivu 160€
sivut 1/1 84€
sivut ½ 60€
sivut ¼ 42€
Jäsenten omista ilmoituksista
jäsenalennus –50%.
Valio- (FI valiot & C.I.B osalta) ja yli
10-vuotiaiden syntymäpäiväilmoitukset
sekä Poissa ja Menestystä palstat ovat
jäsenille maksuttomia.

AINEISTO
Vain aineistopäivään mennessä toimitettu
materiaali huomioidaan kyseiseen numeroon.
Jos lehden aineistoa lainataan, lähde on
mainittava; julkaisuun on lisäksi pyydettävä
lupa joko kirjoittajalta tai julkaisijalta.

KANNEN KUVA
ETTA JA JARE KILPISJÄRVELLÄ

4/2020
54. vuosikerta
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Toimihenkilöt 2020

YHDISTYKSEN OSOITE
Sorkkistentie 14
27510 Eura

Jäsensihteeri/jäsenpostitiedot
Riitta Levänen
Säveltie 3 H 96, 00720 Helsinki
09 385 8813 (iltaisin)
jasensihteeri@airedalenterrieri .fi 

Yhdistyksen sihteeri
Sari Hämäläinen
050 346 5747
saty .sihteeri@gmail .com

HALLITUS
saty .hallitus@gmail .com
Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
Sorkkistentie 14, 27510 Eura
0500 876 178
kemppainenjukkat@gmail .com

VARSINAISET JÄSENET
Paula Hiltunen, varapuheenjohtaja
paulahiltunen1@gmail .com

Pirkko Eloranta
eloranta .pirkko .liisa@gmail .com

Pirjo Hjelm
hjelm .pirjo@gmail .com

Juhani Laulajainen
juhani .laulajainen@gmail .com

Tiina Ilola
tierilola@gmail .com

Sari Hämäläinen
sari .krist123@hotmail .com

VARAJÄSENET
Jenna Permanto
jade@wippies .com

Noora Schavikin
noora .schavikin@gmail .com

KARVAKUONO-lehden toimitus
saty .karvakuono@gmail .com
Tiina Ilola
Päätoimittaja
Leevinkuja 5, 27510 Eura

Jenna Permanto
Jukka Kemppainen

JALOSTUSTOIMIKUNTA
saty .jalostustoimikunta@gmail .com

PENTUNEUVONTA
Virpi Suikkanen
040 505 3118
glegdale@gmail .com

KOULUTUS
saty .koulutus@gmail .com

MYYNTIARTIKKELIT
saty .myyntiartikkelit@gmail .com

RAHASTONHOITAJA
Sari Lintula
Kullervonpolku 24 A 19, 04200 Kerava
0400 745 815
sari .h .lintu@gmail .com

KOTISIVUT
www .airedalenterrieri .fi

KOTISIVUJEN PÄIVITYS
saty .netti@gmail .com

YHDISTYKSEN PANKKITILIT
FI25 1350 5000 0730 18
(kaikki muut maksut)

FI28 1829 3000 0163 87
(myyntiartikkelit)

JÄSENMAKSUT
Liittymismaksu 0€
Vuosijäsen 33 €
Perhejäsen 7 €
Ainaisjäsen 330 €
Pentujäsen 16 € / 1 . vuosi
(kasvattajan mahdollisuus liittää sellainen 
pennun ostaja, joka ei vielä ole Satyn 
jäsen, vuodeksi yhdistyksen jäseneksi, 
seuraavat vuodet ovat normaalihintaisia)

Kannatusjäsenet:
–   yksityinen henkilö 25 €
–   yritykset 120 € 

ALAOSASTOT JA YHTEYSHENKILÖT
ETELÄ-KARJALA
Virpi Suikkanen
040 505 3118
glegdale@gmail .com

KUOPIO
Tuula Parkkonen-Suhonen
tuula .parkkonen-suhonen@luukku .com 

OULU
Heini Kelloniemi
heini .kelloniemi@oulu .fi 

SATAKUNTA
Tiina Ilola
044 597 4128
tierilola@gmail .com 
 
TURKU
Nella Karhulahti
050 321 3018
nella .karhulahti@hi-plan .fi



5

Puheenjohtajalta

Vanhimpia nimeltä tunnettuja koiria on varmasti Argos 
-koira, josta kirjailija Homeros kertoo Odyseiassa yli 2500 
vuotta sitten. Kuningas Odysseus, tuo kreikkalainen taru-
sankari, palaa vuosikausien retkiltään kotisaarelleen. Ret-
kien aikana Odysseus oli saanut kokea kokea kaikkea mah-
dollista, sotaa, väkivaltaa, raakuutta, joihin hän itse oli 
myös osallisena. Hän tuli kotisaarelleen naamioituneena 
saadakseen sillä tavoin selville, millainen tilanne kotona oli.
Ihmiset eivät tuolla kotisaarella tunnistaneet Odysseusta, 
mutta oli kuitenkin yksi, joka tunnisti heti tulijan. Tuo yksi 
oli Argos -koira, joka oli odottanut isäntäänsä kaksikym-
mentä vuotta. Argoksen kohtaaminen toi kyyneleen isän-
nän silmäkulmaan. Kerrotaan, että Argos tunnistettuaan 
tulijan jaksoi vielä heiluttaa häntäänsä, sen jälkeen koira 
kuoli, ehkä pakahtuen onneen.
Ihmisen ja koiran välinen perussuhde on varmasti yhä sama 
kuin tuossa Odysseuksen ja Argoksen liikuttavassa koh-
taamisessa. Uskon, että me jokainen ymmärrämme näin 
ja olemme sen kohdallamme todenneet. Koiran osoittama 
hyvyys ja rakkaus ovat tosiasioita, erehtymättömyys totuu-
dellisuutta. Koiran ja ihmisen suhteeseen liittyy tavattoman 
paljon kauneutta, ehkä koiratarinat juuri siksi ovat kauniita 

ja puhuttelevia. Jälleen kerran tämä Homeroksen kirjoit-
tama kertomus Odysseuksesta ja Argoksesta puhutteli.
Kuluneena syksynä yhdistyksellämme piti olla syyskokous 
marraskuun alussa. Lokakuun puolessa välissä hallitus kat-
soi tarpeelliseksi siirtää kokous tuonnemmaksi pääkaupun-
kiseudun pandenia- koordinaatioryhmän antamien vaka-
vien suositusten perusteella. Toivottavasti saamme kokouk-
sen mahdollisimman pian pidetyksi, vaikka tätä kirjoittaessa 
näyttää, että tautitilanne erikoisesti pääkaupunkiseudulla ja 
ympäristössä on pahentunut. On sanottu, että pandemia 
on leviämisvaiheessa, ja pian tullaan antamaan kovempia 
suosituksia ja määräyksiä, jotka koskevat mm. kokoontu-
misia ja harrastustoimintaa.
On ollut kuitenkin hyvä huomata, että esim. yhdistyk-
semme koulutustoiminta on kuitenkin voinut toimia. Tästä 
kiitos koulutuksen aktiiveille ja osallistujille!
Haluan toivottaa kaikille, koko jäsenistölle lähellä ja kau-
kana, kaikki airikset mukaan luettuna, Rauhallista Joulua, 
kiitos vuodesta 2020 ja Onnellista Uutta Vuotta 2021!
Eletään koiratarinoita todeksi rakkaitten airistemme kanssa!

Jukka Kemppainen

Sihteeriltä

Taas on mullistusten aika koetellut ja jouduttiin peru-
maan syyskokous. Toivon mukaan saamme pidettyä 
syys- ja kevätkokouksen maaliskuussa peräkkäin, jon-
kinlaista historiaa sekin, onkohan näin toimittu kos-
kaan. Vanhoja Vuoden koirat -palkintoja voi hakea 
kokouspaikalta, jollei jo aiemmin jotain kautta kul-
keudu perille.
Vuoden koirat -kilpailua ei tänä vuonna pidetä, vaan 
se yhdistetään ensi vuoden kanssa.

Paljon koulutuksia tarjolla, alkaen heti tammikuussa, 
jatkuen pitkälle kevääseen. Toivon mukaan myös ala-
osastot innostuvat järjestämään koulutuksia, apua kyllä 
annetaan jos tarvitaan lisää tietoa. Airiksia kokoon ja 
porukalla treenaamaan.
Toivotan teille jokaiselle mukavaa joulun odotusta ja 
juhlanaikaa ja oikein hyvää ja turvallista uutta vuotta!

Sari
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Päätoimittajalta
Joulu tulla jolkottaa, vaikka maa ei täällä Etelä-Suo-
messa ainakaan vielä ole valkoinen. Epidemia tilanne 
jatkuu edelleen kurjana ja lähes kaikki toiminnot rak-
kaiden airistemme kanssa on jäädytetty. Toki pieninä 
ryhminä vielä harrastustoiminta on käynnissä. Yhdis-
tys on kuitenkin kaikesta huolimatta jo suunnitellut 
muutamia mukavia koulutuksia keväälle, joista ilmoi-
tetaan jo tässä lehdessä. Kaikki innokkaat vaan roh-
keasti mukaan. Hannes Lohen tutkijoiden, Maria 
Kaukosen ja Inka Pettisen kanssa on taas kokoustettu 
ja infoa siitä sisäsivuilta.
Covid-19 tilanteen vuoksi syyskokous jouduttiin siir-

tämään ja nyt mietitään sekä syys- että kevätkokouk-
sen järjestämistä samana päivänä. Kuten kaikki muis-
tamme, syyskokous on vaalikokous ja erovuorossa on 3 
vakinaista sekä 1 varajäsen. Nyt kaikki yhdistyksen toi-
minnan kehittämisestä kiinnostuneet mukaan ehdolle 
hallitukseen ja mukaan syyskokoukseen. Toki kehittä-
misideoita kannattaa ehdottaa, vaikka ei hallitukseen 
mukaan haluaisikaan.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää ja rauhallista joulun 
aikaa sekä alkavaa uutta vuotta 2021, pysytään ter-
veinä.

Tiina Ilola
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OULU
Heini Kelloniemi
Kivipolku 2 B 5, 90900 Kiiminki
puh . 040 542 4569

OUTOKUMPU
Juha Smolander 
Viuruniementie 5 C, 83500 Outokumpu
puh . 040 540 2112

SALO
Kaisa Railo 
Masuuntie 3, 25570 Teijo
puh . 0500 707 300

SIPOO
Katariina Wolin
Lill-Nevaksentie 24, 01150 Söderkulla
puh . 0400 499 495

TURKU
Ilmari Joensuu 
Kaharinkatu 6 B 10, 20400 Turku
puh . 040 531 5790

Saty r .y .:n jäsenet pääsevät trimmaaja-
luetteloon ilmaiseksi, muilta peritään
10€ vuodessa .

Trimmaajia

HELSINKI
Jussi Hermunen
Mäkelänkatu 45 LT 4, 00550 Helsinki
puh . 0400 756 922

Pia von Koch - PiaDog
Meri-Rastilan tie 6, 00980 Helsinki
puh . 040 759 1771
piadog .com
 
JÄRVENPÄÄ
Tatiana Skrypnikova 
c/o Eläinlääkäriasema Jär-Vet,
Vierikatu 7, 04430 Järvenpää
puh . 045 672 2832

KERAVA
Pirjo Hjelm
Lahdentie 675, 04200 Kerava
puh . (09) 291 0303, 0400 423 101

KYRÖSKOSKI
Trimmaamo Anna
Valtakatu 45, 39200 Kyröskoski
puh . 044 918 8492
(ei näyttelytrimmausta)

NURMIJÄRVI
Susanna Söderholm - 
Roksin Trimmi
Hakapellontie 50, 01900 Nurmijärvi
puh . 0400 609 075 
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Kuka olet? 
Esittele itsesi ja perheesi
Olen reilu nelikymppinen palveluskoira-
harrastaja Espoosta. Perheeseeni kuuluvat 
aviomies, kaksi teini-ikäistä lasta ja airikset 
Jare (Energetics Explosive Power 7-v) ja Etta 
(Taidetta von Erikson 1-v).

Miksi valitsit juuri airedalen?
Vuonna 2013 minulla oli 14-vuotias beauce-
ron narttu Pulmu ja kaipasin kovasti takaisin 
treenikentille. Etsin pk-rotua, jonka uros oli-
si vähän beauceron narttua pienempi. Tar-
koitus oli ottaa pentu vasta, kun Pulmusta 
aika jättäisi. Keväällä silmiini osui Energetic-
sin E-pentue. Siellä oli vielä yksi uros jäljellä. 
Kasvattajan periaatteet miellyttivät minua, 
samoin pentueen suku. Kun vielä kävi ilmi, 
että airisyhdistyksellä olisi tottelevaisuuskou-
lutusta pk-seudulla pentukuume nousi huip-
puunsa. Mies kannusti ottamaan yhteyttä 
kasvattajaan ja näin lopulta Jare tuli meille 
13 viikkoisena terhakkaana pentuna.

Mikä koirassasi eniten ihastuttaa ja vihas-
tuttaa?
Koirani ovat kuin yö ja päivä. Jaressa ihas-
tuttaa todella tasapainoinen luonne ja huu-
morintaju. Tässä esimerkki siitä:
Jare on innokas saunoja. Erään kerran mö-
killä, kun koko perhe saunoi yhdessä ja lau-
teet oli täynnä, Jare meni saunan ovelle ja 
vingahti merkiksi, että haluaa ulos. Mieheni 
laskeutui lauteilta avaamaan oven, mutta 
Jare singahtikin ylös lauteille vapautuneel-
le paikalle :)
Etta on todellinen kierroskone, joka rea-
goi salamana asioihin. Etta loistaa treeneis-
sä palvelunhaluisena tummat silmät tuikki-
en. Se ihastuttaa. Arki tämän neitokaisen 
kanssa on haastavampaa. Toistaiseksi len-
kitän mielummin koirat erikseen, jotta pys-
tyn opastamaan Ettaa kohtaamaan asioi-
ta hänelle sopivalla rytmillä.

Mitä harrastat koiriesi kanssa?
Lajina meillä on palveluskoira haku eli PAHA 

Vastausvuorossa: Marja Salenius

ja sen myötä myös pk-tottis. Ettan kanssa 
olen kokeillut myös FH-jälkeä, mutta tääl-
lä pk-seudulla on melko rajallisesti sopivia 
treenimaastoja.
Jare on jäänyt jo eläkkeelle kilpirauhasen 
vajaatoiminnan ja sen lääkityksen takia.

Miten toimit Satyssa?
Olen eri koulutuksiin aktiivisesti osallistuva ri-
vijäsen. Jaren kanssa ollaan edustettu Sa-
tya ABCD-ottelussa.

Mitä koirasi merkitsevät sinulle?
Koirani ovat minulle rakkaita treeni- ja lenk-
kikavereita, joiden kanssa jaan suurimman 
osan vapaa-ajastani. Jos ei treenata, niin 
ollaan lenkillä. Koirat ovat mukana per-
heen lomilla: purjeveneellä, mökillä ja rus-
kareissuilla. Ne ovat läsnä kaikessa ja tuo-
vat elämääni iloa.

Vastausvuoroon haastan seuraavaksi:
Petri Pasasen

 Jaren seuraaminen
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Jare hakutreeneissä, kuvaaja Sonja Herrala

Hei Airislaiset!

Otamme vastaan Karvakuonoon kaikenlaiset kuulumiset ja tarinat!
Toivomme, että lähettäisitte meille kuvia koiristanne, joita voimme käyttää lehdissä täytekuvina 

ilman koiran / koirien tai valokuvaajan nimiä.
Tekstit mieluiten erillisinä tiedostoina (ilman muotoiluja). Voitte lähettää tekstit myös suoraan 
sähköpostiin kirjoitettuna. Kirjoita aihekenttään jutun nimi tai esim. menestystä sekä koiran 

nimi, näin oikea juttu löytyy helpommin, jos esimerkiksi kuvia tai korjauksia toimitetaan erikseen 
myöhemmin.

Kuvien tulee olla riittävän hyvälaatuisia ja kuvaajalta on oltava lupa kuvan julkaisemiseen. Ilmoita 
kuvia lähettäessäsi aina kuvaajan nimi (sekä mainitaanko kuvaaja kuvan yhteydessä) ja mielellään 
samalla se, että kuvaajalta on kysytty julkaisulupa painettua mediaa varten, tämä asia pitää joka 

tapauksessa varmistaa.
Ilmoitukset laskutetaan ensin ja julkaistaan vasta maksun jälkeen, huomioi tämä ilmoituksia 

jättäessäsi. Pyrimme tällä välttämään maksamatta jääneiden perinnästä aiheutuvaa lisätyötä.
Aineiston sekä siihen liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostilla. Viesteihin vastataan aina! 

Mikäli vastausta ei viikon sisällä kuulu ota uudelleen yhteyttä.
Muistakaa toimittaa tekstit ja kuvat aineistopäiviin mennessä, päivämäärät löytyvät 

Karvakuonosta.

 SATY.karvakuono@gmail.com

Tiina ja Jenna
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Luonnetesti

- 20.3.2021 Helsinki, Oulunkylä, Jokiniementie 1

- alk. klo 9.00

- tuomarit Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi

- tiedustelut Riitta Levänen, puh. (09) 385 8813 (ilt.)

Vuonna 2020 ei valita vuoden airedaleja, vaan vuoden 
2020 saadut tulokset otetaan huomioon seuraavana vuonna, 
jolloin voidaan valita vuoden 2020 ja 2021 koirat (vuosien 

yhteenlaskettujen tulosten perusteella)

Korjaus edelliseen Karvakuonoon 3/2020.
Sivulla 32 Ritva Leväsen muistokirjoituksen kuva Tuija Kotka

Kevätkokouksessa päätös voidaan tehdä vain niissä 

asioissa, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle

(saty.hallitus@gmail.com) 15.2. mennessä.
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Riitta Jantunen-Korrin ja Pekka Korrin koulutus 
25.10.2020

Treenipäivä saatiin hienosti ja hyvillä mielin pulkkaan Rallitassun hallissa Jokelassa. Mukana 12 
airiskoirakkoa, pennuista ja junnuista varttuneempiin treenaajiin. 
Kuvat: Virpi Suikkanen

Olli-Jussi ja Harald

Kikka ja Ransu
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Jonna ja Rene

Juha ja Pete
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Marja ja Etta

Kalle ja Tykki
Jonna ja Rene
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Jaana ja Sakke

Paula ja Lara
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Petri ja Karu

Kaija ja Peikko
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Virpi ja Rori

Katja ja Viggo
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Merkitkää kalentereihinne!

SUSANNA KORRIN BH-KURSSI
Inkoossa keväällä 2021

Hyväksytty käyttäytymiskoe on osoitus hyvin koulutetusta koirasta. Kokeen 
hyväksytty suorittaminen vaaditaan myös ennen palveluskoirakokeisiin 
ilmoittautumista. BH-kurssi sisältää kokeeseen sisältyvien 
tottelevaisuusliikkeiden opastuksen ja käytännön harjoittelun sekä 
harjoituskokeen kurssin viimeisellä kerralla.
Kouluttajana toimii Susanna Korri, joka on mm. tehnyt kuudella eri koiralla 
(neljällä eri rodulla) hyväksytyn käyttäytymiskokeen.
Kurssi sopii koirille, jotka osaavat jo auttavasti perusliikkeet. Kurssille otetaan 
6 koirakkoa. Jokainen koirakko saa noin 30 min. koulutusajan. Arvioitu hinta 
viiden kerran koulutukselle 95 €.
Paikka: Koirakerho Canidaen aidattu koulutuskenttä (ks. canidae.fi.), 
Västankvarnintie 35, Inkoo.

Koulutusajat ja -ohjelma:

3.4 klo 10.00-13.00 Tunnetila, palkkaaminen, kisanomainen käyttäytyminen, 
luoksepäästävyys, tarkastus, ilmoittautuminen

10.4 klo 10.00-13.00 Perusasento ja seuraaminen

17.4 klo 10.00-13.00 Jäävät liikkeet ja henkilöryhmä

24.4 klo 10.00-13.00 Luoksetulo ja paikallaolo

8.5 klo 10.00 alkaen Harjoituskoe, sisältää tottelevaisuusosuuden

LISÄTIETOA TULOSSA!
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Olemme lähestyneet kasvattajia alla olevilla 
kysymyksillä marraskuussa. Nyt toivoisimme 
kaikkien jalostusasioista ja rodun tulevaisuu-
desta kiinnostuneiden SATYn jäsenten otta-
van kantaa oheisiin kysymyksiin. Kysymykset 
seuraavat voimassa olevan JTO:n pykälänume-
rointia. HUOM. Koska myös PEVISA päivi-
tetään, on syytä miettiä, mitä asioita mahdolli-
sesti vietäisiin myös PEVISAan. Voisitko ystä-
vällisesti antaa palautteesi 15.1.2021 mennessä 
osoitteeseen saty.jalostustoimikunta@gmail.
com.

Taustaksi seuraavaa:
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) päivitetään 
Kennelliiton hallituksen päätöksen (7.4.2016) 
mukaisesti viiden vuoden välein. Näin ollen 
nykyinen JTO, joka on voimassa vuoden 2022 
loppuun, on päivitettävä siten, että päivitetyn 
ohjelman tiivistelmä lähetetään Kennelliittoon 
vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä. 
SATYn hallituksen tavoitteena on saada JTO 
päivitetyksi vuoden 2021 loppuun mennessä, 
minkä jälkeen se voidaan viedä SATYn kevät-
kokouksen 2022 hyväksyttäväksi. Tavoitteena 
on koota Jalostustoimikunta mahdollisimman 
pian tätä tehtävää varten. Hallitus on kuitenkin 
saattanut työn alkuun mm. JTO:n (§4) tau-
lukoita päivittämällä. Karvakuonossa 2/2020 
on lisäksi esitetty rodun alustava SWOT-ana-
lyysi jäsenistön kommentoitavaksi ja projektin 
tueksi. 

KYSYMYKSET:
§1 YHTEENVETO
• Jalostustavoitteet: Lisättävää?
• Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille: 
Lisättävää?

SATY:n JTO ja PEVISA tulossa päivitykseen

Terveyspalsta

§4 RODUN NYKYTILANNE

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
• Jalostuspohja melko suppea: Toimenpiteet 
monimuotoisuuden lisäämiseksi?
• Pitäisikö samojen urosten käyttöön/jälke-
läismääriin suhtautua kriittisemmin?
• Pitäisikö sukusiitosta tarkastella kriittisem-
min?

4.2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttö-
ominaisuudet
• Pitäisikö jalostusyksilöiden valinnassa pai-
nottaa enemmän hermorakenteen/käyttäyty-
misen/käyttöominaisuuksien testausta (kuva-
usta)?
• Onko hyväksytty luonnetesti JTO:ssa riit-
tävä kriteeri?
• Jalostustarkastukset?

4.3. Terveys ja lisääntyminen
• Pitäisikö luusto- ja nivelsairauksiin (selkä-
kuvaus?) suhtautua kriittisemmin? 
• Pitäisikö selkäkuvaus liittää PEVISAan tai 
JTO:n suosituksiin?
• Vaativatko silmäsairaudet (retinopatia) 
kriittisempää tarkastelua (suositukset/vaati-
mukset) jalostuskäytössä? PEVISA?
• Airisten keuhkosairaus ja geenitesti: Lisäys 
JTO:aan ja PEVISAan?
• Immuunijärjestelmään liittyvät sairaudet: 
Pitäisikö näihin kiinnittää enemmän huomi-
ota?
• Legg Perthes?
• Pitäisikö ulkolaisten jalostuskoirien terveys-
tulosten vaatimuksia lisätä? 
• DNA-kartoituksen tarjoamat mahdollisuu-
det jalostuksessa ja niiden hyödyntäminen?

4.4. Ulkomuoto
• Mahdollisia ehdotuksia ulkomuotonäkö-
kohtien suhteen?
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• Onko ulkomuodolla liian paljon painoar-
voa jalostuksessa? Miten asiaan voitaisiin kiin-
nittää enemmän huomiota?

§5 YHTEENVETO AIEMMAN 
JTO:n TOTEUTUMISESTA

• Ks. Taulukko 5.2: Kommenttisi?

§6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA
TOTEUTUS

6.1. Jalostuksen tavoitteet
• Tässä pykälässä summeerataan edellisten 
pykälien olennaisimmat asiat.  Mielellään voit 
tähän kommentoida mielestäsi tärkeimmät 
pointit.

6.2. Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
• Tähänkin voit mielellään tiivistää ajatuk-
sesi.

6.3. Rotujärjestön toimenpiteet?

6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautumi-
nen ongelmiin: Ks. SWOT

6.5. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman 
seuranta
• Kommenttisi?

KIITOS PALAUTTEESTASI!

Onko sinulla muita kommentteja tai terveisiä 
hallitukselle? Olemme alustavasti mietiskelleet 
ensi vuodeksi palaverin järjestämistä jäsenis-
tölle jalostusasioiden ja JTO:n ympärille. Mitä 
ajattelisit tästä ideasta? 
Mielellään kuulisimme myös mahdollisesta 
kiinnostuksestasi osallistua JTO:n työstämi-
seen eteenpäin tämän alustavan kyselyn jäl-
keen. Ja vielä: Kiinnostaisiko sinua SATYn 
jalostustoimikunnassa toimiminen? Palautetta 
otamme vastaan osoitteessa saty.jalostustoimi-
kunta@gmail.com

Terveystietopankki- ja lomake

Hallitus on työstänyt yhdistyksen kotisivuille 
tarkoitettua avointa Terveystietopankkia. Ter-
veystietopankin tietojen avulla lisätään avoi-
muutta rotumme sairauksista sekä luodaan 
rodulle terveempää tulevaisuutta. Terveystie-
topankissa julkaistaan sellaisia terveystietoja, 
joita ei näy Kennelliiton jalostustietokannassa 
KoiraNetissä.
Toivomme erityisesti kasvattajien ja koirien 
omistajien apua terveystietopankin tietojen 
kartuttamisessa.
Terveystietopankkiin voi ilmoittaa sairauksista, 

vioista tai puutteista tällä lomakkeella: https://
forms.gle/32wv6pKnMjp4PrzF6

Legg-Perthes
Rodussamme on valitettavasti löytynyt Legg-
Perthes tapaus. Legg-Perthes eli reisiluun pään 
avaskulaarinen tai aseptinen kuolio. Taudin 
syy on tuntematon, mutta muutokset johtuvat 
reisiluun pään verenkierron häiriöstä, joka joh-
taa luun kuolioitumiseen. Oireet alkavat 4-11 
kuukauden iässä takajalan ontumana. Diag-
noosi voidaan varmistaa röntgenkuvauksen 
avulla ja taudin hoito on kirurginen.
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Edellinen jalostustoimikunta on jo aiemmin koonnut listan PRA ja retinopatia koirien vanhemmista, 
joka löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
Olemme nyt päivittäneen em. listaa ja koonneet tähän sairastuneet ja sairaiksi epäillyt koirat sekä hei-
dän vanhempansa, sisaruksensa ja pentunsa. Tässä listassa on lueteltuna ne koirat lähisukulaisineen, 
jotka tutkijat haluavat mukaan tutkimukseen. Sairastuneiden ja sairaiksi epäiltyjen koirien nimet 
ovat tummennettuna listassa. Listassa on myös viimeinen silmäpeilaus päivämäärä tai (–) mikäli koiraa 
ei ole koskaan peilattu. Mikäli koiran silmäpeilauksesta on enemmän kuin 2 vuotta aikaa, tutkijat toivo-
vat, että peilaus tehtäisiin uudelleen. Olemme myös merkinneet kuolleiksi ne koirat, jotka on ilmoitettu 
jalostustietokantaan.

Retinopatia:
Ret. Airstrike Maine, s. 31.3.2011 3.10.2018 (erillinen pyyntö)
isä: Swab´s Britannic k. 21.11.12011
emä: BL Tornado Millie  22.3.2013 (erillinen pyyntö)
Sisarukset:
 Airestrike Montana 14.3.2016
 Airestrike Mississippi -
 Airestrike Missouri -
 Airestrike Maryland (Turkki)
 Airestrike Michigan -
 Airestrike Massachusetts 22.4.2013
 Airestrike Minnesota k. 30.3.2020 22.4.2013

Ret. Airstrike Meidan Alder, s. 20.8.2013 3.10.2018
isä: Timberwyck Maximum Overdrive  -
emä: BL Tornado Millie 22.3.2013
Sisarukset:
 Airestrike Meidan Cedar -
 Airestrike Meidan Hawthorn -
 Airestrike Meidan Juniper -
 Airestrike Meidan Poplar -
Ret. ep.    Airestrike Meidan Spruce 3.10.2018
 Airestrike Meidan Timber (Puola)
 Airestrike Meidan Magnolia  -
Ret. Airestrike Meidan Maple 14.11.2018 (erillinen pyyntö)

Jalostuspalsta

PRA ja retinopatia
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Ret. ep.Airestrike Meidan Spruce s. 20.8.2013 3.10.2018
Pennut: s. 23.12.2015
emä: Happy Pop´s Jennyfer Lo  17.9.2015
 Ilo Auralan Aina Ilona -
 Ilo Auralan Aurinkoinen -
 Ilo Auralan Aamun Rusko -
 Ilo Auralan Aatos Oiva -
 Ilo Auralan Aina Vili Vilkas -
 Ilo Auralan Aku Askareissa -
 Ilo Auralan Arpa Onni -
 Ilo Auralan Auvo Armas -

Ret. ep. Klofkulla´s First Lady s. 4.7.2014 21.10.2019
isä: Midale Ragtime -
emä: Little-Lucy -
Pennut s. 12.9.2016 
isä: Happy Pop´s Jack-In-The-Box 1.8.2019
 Ilo Auralan Ballerina Bertta -
 Ilo Auralan Bella Belinda 9.11.2020 (erillinen pyyntö)

Ret. ep. Klofkulla´s First Lady s. 4.7.2014 21.10.2019
Pennut s. 23.9.2017
isä: Happy Pop´s Jack-In-The-Box 1.8.2019
 Ilo Auralan Eevi Emily 3.10.2018
 Ilo Auralan Ella Stella 1.6.2020
 Ilo Auralan Emmi Emilia -
 Ilo Auralan Enna Krisse -
 Ilo Auralan Ed Vartti Enska -
 Ilo Auralan Einari Se 24.9.2018
 Ilo Auralan Eka Vekara -
 Ilo Auralan Elmeri Eläväinen -
 Ilo Auralan Empaattinen Elias -
 Ilo Auralan Etu-Veto -
 Ilo Auralan Evo Vauhdikas  -

Ret. ep. Big Lady´s Cool Camilla s. 30.12.2016 23.6.2020
isä: Est Etiam Rideamus Semper 6.4.2018
emä: Border Rock´s Black Pearl 24.10.2016
Sisarukset:
 Big Lady´s Celentano (Espanja) 
 Big Lady´s Clever Mind 22.1.2019
 Big Lady´s Cadishead Dutchess -
 Big Lady´s Chili Flake (Ruotsi)
 Big Lady´s Clear Choice -
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Ret. ep. Mindhunter Absolute Verity s. 3.6.2010 4.10.2018 (erillinen pyyntö)
isä: Spicaway Verity k. 12.8.2015 22.3.2011
emä: Big Lady´s Just Dark Darla 24.11.2015
Sisarukset:
 Mindhunter Alfa Romeo -
 Mindhunter Ain´t She Sweet -
 Mindhunter Always Happy-Hippie 29.8.2011
 Mindhunter Amazing Grace -
 Mindhunter And Just Bacause 12.5.2014
 Mindhunter At Every Turn -

Ret. ep. Mindhunter Absolute Verity s. 3.6.2010 4.10.2018 
Pennut s. 3.6.2013
Emä: Big Lady´s Volcanic Lily 27.7.2016
 Lilydale Active Allison -
 Lilydale Adorable Aurdey 23.2.2015
 Lilydale Amiable Angela 23.2.2015
 Lilydale Apricot Astrid 27.7.2016
 Lilydale Arctic Ariana 27.7.2016
 Lilydale Awesome Alma -
 Lilydale Absolute Archie -
 Lilydale Actually Aaron 14.11.2018
 Lilydale Admirable Andy -
 Lilydale All About Axl -
 Lilydale All Time Aston 27.7.2016
 Lilydale Almost Austin -

Ret. ep. Big Lady´s Nightwish s. 17.6.2007 18.10.2017
isä: Rus Kornels Seriezny Sopernik
emä: Big Lady´s My Dancer k. 20.8.2014 25.3.2009
Sisarukset:
 Big Lady´s Name The Game 21.2.2011
 Big Lady´s Natural Agent  -
 Big Lady´s News Worthy -
 Big Lady´s No Doubt  12.12.2016 (erillinen pyyntö)
 Big Lady´s Noble Nick 2.5.2018
 Big Lady´s Nobody´s Fool -
 Big Lady´s Nature Girl -
 Big Lady´s Nauhgty Angel -
 Big Lady´s Never Say Never 4.3.2014
 Big Lady´s Notable Dancer 29.9.2008
 Big Lady´s Nothing Sweeter -
 Big Lady´s Nutcracker 3.3.2016
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Ret. ep. Big Lady´s Nightwish s. 17.6.2007 18.10.2017
Pennut s. 27.2.2011
isä: Saredon American Gangster 18.11.2010
 Big Lady´s Gala Night -
 Big Lady´s Gangster´s Dreamgirl -
 Big Lady´s Gilded Wish 18.10.2017
 Big Lady´s Gisela -
 Big Lady´s Give Me A Cookie -
 Big Lady´s Great Wish (Ruotsi) -
 Big Lady´s Gilbert O´Sullivan -
 Big Lady´s Glad Rags -
 Big Lady´s Good Fellow -
 Big Lady´s Georgeous Gangster 3.10.2018
 Big Lady´s Got to Be Oscar 11.11.2015
 Big Lady´s Grand Slam -
 Big Lady´s Grandioso 11.6.2012
 Big Lady´s Gregory Peck 16.3.2016

Ret. ep. Big Lady´s Johnny Depp s. 10.1.2006, k. 17.01.2019
isä: Big Lady´s Your Majesty - -
emä: Big Lady´s Look Twice k. 2010.2016
Sisarukset: 
 Big Lady´s James Hunt -
 Big Lady´s James Regal 11.2.2015
 Big Lady´s Jimi The Jaws -
 Big Lady´s Joyful Prince 22.12.2015
 Big Lady´s Just A Moment -
 Big Lady´s Just Dark Darla 24.11.2015

PRA

PRA Big Lady´s Red Baron, s. 7.5.2013, k.?
isä: Big Lady´s Iron Duke 1.6.2020
emä: Big Lady´s Drama Queen  26.8.2019
Sisarukset:
 Big Lady´s Railroad Robber 8.12.2014
 Big Lady´s Ready Stedy Go -
Ret. ep.   Big Lady´s Rebel Duke 26.8.2019
 Big Lady´s Red Bernie -
 Big Lady´s Red Pepper -
 Big Lady´s Rock Star -
 Big Lady´s Road Dutchess 2.5.2018
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Big Lady´s Red Baron, s. 7.5.2013, k.?
Pennut s. 16.9.2014
emä: Mindhunter And Just Because 12.5.2014
 Big Lady´s Vivid Joy 2.5.2018
 Big Lady´s Vertical Thunderbolt 10.4.2019
 Big Lady´s Volleyball Boy 12.12.2016
 Big Lady´s Vote For Bigfoot 2.5.2018
 Big Lady´s Vulcan Gunpowder -

Big Lady´s On The Rock´s, s. 11.10.2012 14.1.2016
isä: Evermay´s High Performance -
emä: Big Lady´s Just One Look k. 19.6.2013 2.1.2012
Sisarukset:
 Big Lady´s October Noble 22.12.2015
 Big Lady´s Old Gold 16.3.2016
  Big Lady´s Old Spirit 16.3.2016
 Big Lady´s Oliver Stone -
 Big Lady´s Ottar The Viking 3.3.2016
 Big Lady´s Our Man In Village 14.11.2018
 Big Lady´s Out Of America -
 Big Lady´s Our Madame Butterfly 2.12.2019

Big Lady´s On The Rock´s, s. 11.10.2012 14.1.2016
Pennut s. 20.2.2014
emä: Big Lady´s Xpected Bluesgirl  18.12.2013
 Big Lady´s Teach Me Tiger -
 Big Lady´s Tiffany Sherry 7.5.2018
 Big Lady´s True Trainer -
 Big Lady´s Take My Heart -
 Big Lady´s Time Will Tell -
 Big Lady´s Tough Cookie -

Border Rock´s Cuddly Girl s. 13.8.2013 11.6.2020
isä: Muscida´s Apocalyptica k. 9.8.2019 16.3.2016
emä: Border Rock´s Absoltely Fabulous 2.3.2020
Sisarukset:
 Border Rock´s Captain Jack 18.9.2020
 Border Rock´s Charming Charlie 7.9.2020
 Border Rock´s Cheerful Baby 29.6.2016
 Border Rock´s Coffee Bean -
 Border Rock´s Coppercoin 21.9.2020
 Border Rock´s Cup Catcher -

Border Rock´s Cuddly Girl s. 13.8.2013 11.6.2020
Pennut s. 24.6.2017
isä: Energetics Full Metal Jacket 21.4.2017
 Pennydale Happy Hunter -
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Big Lady´s Noble Nemo s. 6.7.2012 20.2.2020
isä: Extempore Let´s Go Again 
emä: Big Lady´s Just Dark Darla 24.11.2015
Sisarukset:
PRA   Big Lady´s New Friend 9.9.2015
PRA   Big Lady´s No Worries 18.10.2017
PRA   Big Lady´s Non-Stop Willie 28.10.2015
PRA   Big Lady´s Notable Nobleman 14.11.2018 (erillinen pyyntö)
PRA   Big Lady´s Now Let´s Go 14.11.2018
 Big Lady´s Notice Me 16.11.2015

Big Lady´s Quite A Flirt s. 23.3.2008
isä: Big Lady´s Finn Winn
emä: Big Lady´s Very Merry Beat
Sisarukset:
 Big Lady´s Quadrophenia -
 Big Lady´s Quentin Patrick -
 Big Lady´s Quincent -
 Big Lady´s Quite Right -
 Big Lady´s Quality Beat 16.12.2009
 Big Lady´s Quick And Easy -
 Big Lady´s Quick Kiss -

Glegdale Stand Up Guy s. 20.9.2008 29.8.2013
isä: Maga El Heartnsoul k. 12.3.2015 11.2.2013
emä: Xynthia Vom Erfurther Hof k. 16.9.2019 23.8.2013
Sisarukset:
 Glegdale Skateaway 28.5.2014
 Glegdale So Far Away 23.10.2013
 Glegdale Stargazer -
 Glegdale Setting Me up 26.6.2009
 Glegdale Solid Rock 23.8.2013
 Glegdale Sultan Of Swing 23.8.2013 
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Alla olevista koirista tutkijat ovat tehneet erillisen pyynnön tutkimukseen osal-
listumiseksi otattamalla joko verinäytteen, uusintapeilauksen tai molemmat. 
Osa koirista on mainittu myös toisessa listassa tässä lehdessä, pahoittelemme 
päällekkäisyyttä.
 
Näitä tutkimukseen erikseen pyydettävien koirien tutkimusta Saty tukee seuraavasti: 
Verinäyte korvataan kokonaan. 
Uusintapeilauksesta korvataan 40 euroa.
Rahat yhdistys maksaa tilille saatuaan tilinumeron sekä kopion maksukuitista ja ECVO-lomakkeesta säh-
köpostiin saty.jalostustoimkunta@gmail.com .

ECVO-lomake pyydetään skannaamaan ja lähettämään myös suoraan Inka Pettisen sähköpostiin 
inka.pettinen@helsinki.fi, mikäli et pysty skannaamaan, ota ECVO-lomakkeesta valokuva ja lähetä 
se em. sähköpostiin.

Mikäli olet jo käyttänyt koirasi tutkimuksessa, tämä pyyntö on aiheeton.

Verinäyte:
Joval Angel´s Special Delivery
Ilo Auralan Bella Belinda

Verinäyte ja uusintapeilaus:
High Voltages Rock Diva
High Voltages Rock´n´Roll
Airestrike Maine
Airestrike Meidan Maple
Big Lady´s Tornado Millie

Uusintapeilaus:
Energetics Donnerwetter
Big Lady´s No Doubt
Einstein Von Wales
Mindhunter Absolute Verity
Big Lady´s Notable Nobleman

Jalostuspalsta
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Jalostuspalsta

Retinopatiatutkimus: 
päivitys uusintapalaverissa 26.11.2020

Kerroimme SATYn jäsenille vuosi sitten palaut-
teen silloisesta tapaamisestamme Lohen tutki-
musryhmän kanssa (ks. Karvakuono 4/2019). Pi-
dimme uusintapalaverin marraskuussa 2020 ELT 
Maria Kaukosen ja silmäsairauksien väitöskirjatut-
kija Inka Pettisen kanssa selvittääksemme tutki-
muksen tämänhetkisen tilanteen ja jatkonäkymät.
Tuoreina hyvinä uutisina voimme kertoa, että tut-
kimusmateriaalia niin retinopatiakoirien kuin ver-
rokkienkin osalta on koossa se minimimäärä, jo-
ka mahdollistaa tutkimuksen eteenpäin viemisen. 
Maria Kaukonen ja Inka Pettinen tulevat pitä-
mään Hannes Lohen kanssa palaverin tutkimuk-
sen jatkosuunnitelmista lähiaikoina. Tästä hyvästä 
näkymästä huolimatta tutkimus tarvitsee edel-
leen uusia silmäpeilauslausuntoja (ja verinäyttei-
tä) samoin kriteerein kuin aiemminkin: (uusinta) 
peilauslausuntoja tunnetuista/epäillyistä retino-
patiakoirista ja yli 7-vuotiaista verrokkiryhmään 
sopivista koirista. Retinopatiakoirat toivotaan pei-
lattavan 1-2 vuoden välein. HUOM. Ensimmäi-
seen silmäpeilaukseen airis kannattaa viedä vasta 
3-vuotiaana, jos mitään silmämuutoksia ei ole ha-
vaittavissa. 
On mahdollista, että vuonna 2022 meillä olisi kä-
sillä tuloksia, jotka veisivät airiksen retinopatian 
tunnistamista eteenpäin ja lähemmäs geenitestiä. 
Tiedämme tällöin ainakin sen, onko nyt tehtävistä 
analyyseistä mahdollisesti löytynyt PRA:n taustal-
la olevaa mutaatiota. 
Tutkimuksessa on nyt koottuna näytteet 412 ai-
riksesta, joista 291 on virallisesti silmätutkittu ja 
noin puolet ECVOista toimitettu tutkimusryh-
mälle. Verrokkiryhmässä on nyt kaikkiaan 54 näy-
tettä. Tutkimukseen soveltuvia retinopatianäyt-
teitä on nelisenkymmentä. Näistä 10 on klassista 
PRA:ta (verkkokalvon fotoreseptorisolut vaurioi-
tuneet) ja noin 30 ns. ’airedale retinopatiaa’ (muu-

tokset verkkokalvon pigmenttisolukerroksessa). 
Huomionarvoista on se, että vaikka emme ole yri-
tyksistä huolimatta onnistuneet riittävästi kannus-
tamaan airiskasvattajia ja airisten omistajia (uusin-
ta)peilauksiin, kymmenien ECVO-lomakkeiden 
läpikäynti hallituksen jäsenten toimesta on tuot-
tanut tulosta: Olemme saaneet kartutetuksi tutki-
muksen tarvitsemaa näytepoolia huomattavasti.
Retinopatia on yleisnimitys verkkokalvon sairauk-
sille ja PRA on yksi sen muodoista. Airisten retino-
patiasta tiedetään, että se näyttäisi olevan rodulle 
tyypillinen, mutta sen taustalla olevat geneettiset 
riskitekijät ovat toistaiseksi tuntemattomia. Saira-
us ei tule näkyviin millään tunnetulla muun rodun 
geenitestillä (eri koiraroduilla tunnetaan noin 30 
geenimutaatiota retinopatian aiheuttajina). Airik-
silla kyseessä saattaa olla kaksi eri geeniparia, joista 
toisessa geenivirhe tuottaa klassisen PRA:n ja toi-
nen geenipari ns. ’airedale retinopatian’. Vaikka 
kaikki tunnetut PRA:t ovat monogeenisia (ts. yh-
den geeniparin mutaation aiheuttamia), ’airedale 
retinopatiassa’ saattaa myös kyseessä olla polygee-
ninen (ts. usean geenin aiheuttama) sairaus. 
Retinopatia saattaa edetä niin hitaasti, että ECVO-
lausunnossa eläinlääkäri antaa koiralle terveen pa-
perit, mutta ECVOn kommenttiosiossa on huo-
mioita, joista tutkijat pystyvät lukemaan pienistä 
verkkokalvon muutoksista. Tästä syystä lausun-
non lisäkommentit ovat tutkijoille erityisen tär-
keitä ja ne kannattaa myös koiran omistajan huo-
mioida. Juuri näitä kommentteja olemme käyneet 
kymmenistä lausunnoista läpi edistääksemme tut-
kimusta. On myös tapauksia, joskin harvinaisia, 
joissa pienet tulehdukselliset  verkkokalvon muu-
tokset saattavat joissain tapauksissa hävitä uusinta-
peilauksessa. Ts. tällöin kyse ei ole retinopatiasta.
Keskustelimme palaverissamme vielä jalostusva-
linnoista retinopatian osalta. Nyrkkisääntönä voi-
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daan pitää, että kahta korkean riskin koiraa tai 
kahta oletettua kantajaa ei pidä yhdistää. Selkeä 
viesti tutkijoilta on edelleen se, että kasvattajat 
ovat tässäkin sairaudessa avainasemassa. Olisi tie-
tysti hienoa, jos päivitettävänä olevaan JTO:aan ja 
PEVISA:an saataisiin täsmennyksiä retinopatiasta. 
Tutkimustulokset eivät oletettavasti kuitenkaan 
vielä ehdi em. dokumettien päivitykseen, mut-
ta tietoa jakamalla ja vastuuta kantaen pystytään 
SATYssa varmasti tekemään silmäsairauksien suh-
teen oikeita jalostusvalintoja siihen saakka, kunnes 
geenitestit ovat käsillä.
Mitä tulee Lohen tutkimusryhmän kataraktatut-
kimukseen, niin airiksia otetaan mielellään tut-
kimukseen  mukaan. ECVO-lomake riittää ja 
samoin yksi ja sama verinäyte, jota käytetään muis-
sakin tutkimuksissa. Maria Kaukonen totesi, että 
katarakta on valitettavasti geneettisesti niin hete-
rogeeninen sairaus, että sitä ei pystytä rotu ker-

rallaan ratkaisemaan, vaan se edellyttäisi isompaa 
tutkimushanketta usealla rodulla. Tämä meneil-
lään oleva tutkimuskin joka tapauksessa etenee ja 
airisten näytteet ovat tervetulleita siihen mukaan. 
Kuulimme Inka Pettiseltä myös, että uusia glau-
koomahavaintoja ei retinopatiakoirilta ole rapor-
toitavissa, mutta sen sijaan enemmän kaihia tai 
pieniä muutoksia linssissä.

LOPUKSI:
Airisten retinopatiatutkimuksen voidaan siis sa-
noa olevan kohtuullisen lähellä ratkaisua. Tästä 
syystä toivomme kovasti, että airisväki – kasvatta-
jat mukaan lukien - aktivoituisi entisestään. Tässä 
lehdessä toisaalla on lueteltu peilaukseen ja uusin-
tapeilaukseen pyydettäviä koiria. On meidän kaik-
kien rotua harrastavien koiranomistajien etu saada 
tämä tutkimus pikaisesti maaliin!

ECVO-lomake pyydetään skannaamaan ja lähettämään suoraan Inka Pettisen 
sähköpostiin inka.pettinen@helsinki.fi, mikäli et pysty skannaamaan,
ota ECVO-lomakkeesta valokuva ja lähetä se em. sähköpostiin.

Yhdistys kiittää lämpimästi kaikkia niitä airislaisia,
jotka ovat ottaneet verrokkihaasteen vastaan ja vieneet 7-vuotiaan ja

sitä vanhemman koiransa silmäpeiliin tutkimuksen tukemiseksi. 
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Hei kaikki karvakuonot ja teidän alamaisenne!
Täällä taas Mauri (Extempore Master Maurizio) kir-
joittelee Jyväskylästä. Vuodet ovat vierineet ja niin kävi 
lokakuun 22. päivä, että minä ja sisarukseni täytettiin 
10 vuotta! Onnea meille kaikille. Minun juhlapäivääni 
kuului tietenkin onnittelulaulu, lahjan saanti ja kakun 
syönti. Myös pikkusiskoni Dina-villakoira sai kakun 
ja epäilen saiko hän isomman, koska minun kakkuni 

loppui paljon (ainakin minuutin) aiemmin kuin Di-
nan. Katsoin ihmeissäni, että miten sillä voi olla vielä 
kakku melkein alussa, kun mä jo söin omani. Lisäksi 
pääsin Mustiin ja Mirriin, koska sieltä saa synttärilah-
jan. Kaarsin kauppakeskuksen käytävällä niin kovaa 
vauhtia sinne, kun tiesin tietenkin minne kauppaan 
oltiin menossa, että kylttikin melkein kaatui matkal-
la. Yritin napata kaikkea hyllyistä, herkkuja ja leluja, 
mutta en saanut kaikkea mitä olisin halunnut. Mam-
ma kuitenkin osti meille luut sen lahja-karkkipussin li-
säksi. 
Mut sit kuulumisia. Muistatteko, kun mamma uhkai-
li, että multa lähtee pallit enkä mä ymmärtänyt mitä 
se tarkoittaa. No helmikuussa mamma vei mut eläin-
lääkäriin ja olin vähän sitä mieltä, että voisin kääntyä 
jo ovelta takaisin autolle, mutta eikä mitä, mut tainnu-
tettiin. Ja sit, kun mä heräsin mulla oli kummallinen 
koppa naamassa ja tötterö päässä ja mamma oli onneks 

mun vieressä. Se päivä meni ihan pöhnässä ja onneks 
pikkusisko antoi mun levätä rauhassa ja hoiti pakolli-
set vahtihommat. Sit en saanut juosta vapaana vähään 
aikaan ja piti olla tötterö päässä. Mut aika pian olo oli 
taas hyvä ja sain juosta vapaana. Sit, kun kesällä pikku-
siskolle tuli seuraavat juoksut haistelin vähän ihmeis-
säni tuttua hajua, mutta en sit viitsinyt alkaa kosiskele-
maan, ei jaksanut niin paljon kiinnostaa. 
Ollaan pikkusiskon kanssa harrasteltu agilitya mamma 
ja Vilma ohjaajina ja pikkusisko on päässyt oikeisiin 
kisoihinkin jopa ja mä joudun aina oottamaan autossa 
silloin ja pääsen lämmittelylenkeille mukaan. Mamma 
sanoo, ettei halua hypyttää mua korkeilla esteillä vaik-
ka muuten varmaan menisinkin tooosi hyvin kisoissa. 
Mut pääsin mä mölleihin ja voitin ne--- tietenkin. Sit 
me harrastetaan lenkkeilyä mamman kanssa ja aina vä-
lillä päästään paikkoihin missä voidaan juosta vapaana 
ja silloin me yleensä leikitään tosi äänekkäästi. Pikku-
sisko härkkii mua niin, että innostun kauheasti ja an-
nan sille kyytiä. Meillä on ihan hirveen kivaa! Sit välillä 
lähden etsimään kauriita, mut ei oikein meinaa löytyä. 
Keväällä oli kummallista, kun kaikki lapset ja mam-
makin osan ajasta oli yhtäkkiä koko ajan kotona ja ne 
vaan höpötti tietokoneille ja mun piti välillä tulla näyt-
täytymään mamman oppilaille. Näytettiin pikkusis-
kon kanssa välillä temppujakin. Nyt syksyllä päästiin 
mamman mukaan töihin retkipäivänä ja meitä talutti 
aina yksi oppilas kerrallaan niin, että mammalla ja sen 
työkaverilla oli toinen hihna omassa kädessä. Oppilaat 
tykkäs meistä hirveesti ja ne antoi meille paljon herk-
kuja. Ja mamma kehui miten hienoja koiria me ollaan, 
kun osattiin käyttäytyä hienosti. 
Sit vielä pitää mainita miten omituinen tuo pikkusis-
ko on välillä. Kesällä oltiin mustikassa ja mamma lait-
taa meidät usein puuhun kiinni pitkällä narulla ellei 
olla niin korvessa, että voidaan olla irti. Voitteko ku-
vitella, toi pikkusisko hyppäs mamman selkään, kun 
se kyykki mustikoiden kanssa. Eikä se meinannut tul-
la pois millään. Mammaa nauratti ihan hirveesti ja mä 
katoin pikkusiskoa vähän, että ootko sä vähän täräh-
tänyt. Mut ei se varmaan voi itselleen mitään, kun on 
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sirkuskoirarotua. Me airikset ei tollaiseen hömpötte-
lyyn kyllä lähdettäis. 
Mut ei mulla sitten muuta, ainiin paitsi se, että meil-
le tuli kesällä uusi sohva ja vanha meni osittain parvek-
keelle. Olin kyllä eka vähän kauhuissani ennen kuin 
uusi sohva tuli, että parvekkeelleko nyt pitää men-
nä sohvalle makaamaan, mut onneks ei sentään niin. 

Vaikka kesällä siellä on kiva köllötellä. Kokeilin heti 
uutta sohvaa ja olihan se ihan ok, kelpaa kuninkaalli-
selle airikselle.
Nyt ihanaa loppuvuotta ja kohta päästää kinkun syön-
tiinkin!
Terkuin, Mauri ja mamma
Jyväskylässä 10.11.2020
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Riitta ja Pekka Korrin
TOTTELEVAISUUSKOULUTUSPÄIVÄT

talvella 2021 !

Riitan ja Pekan treenit Rallitassun (rallitassu.fi) Nukarin koulutushallissa, 
Nukarintie 24, 05400 Tuusula, seuraavasti:

lauantaina 27.2. ja 13.3. klo 10–14.
Tottelevaisuuskoulutus sopii pennuista aikuisiin – niin kotikoirille arkitottelevaisuuden hiomi-
seen kuin kilpaileville koirillekin toko- ja PK-painotteiseen treenaukseen. Pekalla painotus on 
PK-tottis ja ja Riitalla perustottelevaisuuden lisäksi TOKO.
Koulutuspäivään voidaan ottaa 14 koirakkoa, 7 kummallekin kouluttajalle. Jokaiselle varataan 
30 min. treeniaika siten, että pennuille ja junnuille se voidaan jakaa ohjaajan toivomuksen 
mukaan kahteen 15 min rupeamaan. Halli on tilava keinonurmipohjainen, lämmin halli.
Koulutuksen hinta SATYn jäsenille on 30 € / koirakko (30 min.). Koulutusta voi myös seurata 
osallistumatta koiran kanssa hintaan 20 €. (SATYn ulkopuolisille koirakoille, jos paikkoja jää, 
hinta on 50 €.)
Ilmoittautua voit välittömästi kumpaan tahansa koulutukseen tai kumpaankin osoitteessa 
saty.koulutus@gmail.com. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (D.L. 8.2.). Mainitse 
ilmoittautumisesi yhteydessä, kummalle kouluttajalle haluat. Kerro lisäksi toiveesi treeniajas-
ta (30 min. / 2x15 min.). Varmistat paikkasi maksamalla ao. hinnan SATYn tilille (FI25 1350 5000 
0730 18; viite: KORRIT). Lähetämme kaikille osallistujille tarkemmat ohjeet lähempänä ajan-
kohtaa.

TERVETULOA!
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Tässä haastattelussa Taavi Kassila, kirjailija, eloku-
vaohjaaja ja joogaopettaja kertoo nuoruuden koke-
muksiaan airedalen kanssa.

Miten päädyit airedalenterrieriin, keneltä kas-
vattajalta koirasi oli?
Koiramme oli uros ja vanhempani tekivät päätök-
sen koiran ottamisesta. Koira oli ollut koiratarhas-
sa, en tiedä missä. Isäni saattaisi muistaa, mutta 
hän ei ole enää elossa. Se tuli meille täysikasvui-
sena. Sillä oli aluksi vähän käytöshäiriöitä, kos-
ka se oli ollut niin turvaton. Minäkin aluksi vä-
hän pelkäsin sitä, sillä se murisi järsiessään luuta 
ja puolusti kovasti kotiamme, mutta kyllä se sit-
ten rauhoittui siitä. Lopulta se tuli oikein kiltiksi 
ja hyväsydämiseksi. Sen nimi oli ”Topsydalen Ta-
rinankertoja”, kutsumanimeltään Doti.

Oliko rotu entuudestaan tuttu ja oliko teillä 
ollut muita koirarotuja?
Nyt en edes muista, sillä kun se tuli meille, 
olin varmaankin varhaisessa murrosiässä, ehkä 
13-14-vuotias. Olin varmaankin nähnyt jo aireda-
lenterriereitä, mutta ei tuo rotu silti ollut tuttu, sil-
lä ei kenelläkään ollut sellaista koiraa, eli siinä mie-
lessä se oli uusi tuttavuus.
Meillä oli ollut aiemmin kissa. Muistan, että en-
nen kouluunmenoa sain maalla kissanpoikasen, 
joka oli minulle kovin rakas. Kun kissa sitten kuo-
li, tuli tämä koira. Muistan vieläkin, että kun olin 
pieni, n. 1-vuotias, meillä oli pieni musta terrieri, 
mutta airedalenterrieri oli kuitenkin tärkein lap-
suuteni ja nuoruuteni koira.

Oliko airedale helppo kouluttaa? 
Kävittekö näyttelyissä?
Kyllä siinä omat haasteensa oli, koska se oli meille 
tullessaan jo täysikasvuinen. Itse asiassa muistan, 
että kävin sen kanssa Ruskeasuon kentällä koira-
koulussa. Siitä huolimatta, että olin itsekin vielä 
koululainen, niin osallistuin silti itse koulutukseen 
koiramme kanssa. Siellä oli muitakin koiria kas-

ERÄÄN ETSIJÄN AIREDALE
Joulutervehdys lukijoille

vattajineen. Kouluttaja antoi meille ohjeita siitä, 
mitä meidän tuli kulloinkin opettaa koiralle. Kun 
ensimmäisen kerran menin sinne, niin se meidän 
koiramme ei yhtään totellut minua, mutta lopulta 
onneksi oppi tottelemaan.
Näyttelyharrastusta ei meillä ollut.

Mitä mieltä olet airisten älykkyydestä ja 
huumorintajusta?
Kyllä airedale on älykäs koira ja vielä sellainen 
myötäeläväinen. Kerran, kun makasin kipeänä 
sängyssä, Doti tuli istumaan viereen, laittoi pään-
sä rintakehäni päälle ja oli kovin myötätuntoinen 
ja tuntui antavan minulle parantavaa energiaa. Lii-
kutuksesta sillä alkoi aina tippua kyyneleitä nenäs-
tä. Kun juttelin sille ja silittelin sitä, se hyrisi vä-
hän samaan tapaan kuin kissa, silloin se oli hyvillä 
mielin. Se tuntui ilmentävän sen nimeä, Tarinan-
kertoja. Ollessamme mökillämme Turun saaristos-
sa Taina-sisareni lähti Englantiin, silloin Doti ta-
pasi istua iltaisin rannalla katsellen merelle päin. 
Äiti sanoi minulle, että katso, nyt se Doti odot-

Doti kesälomalla Turun saaristossa, taka-alalla Taavi
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taa selvästi, milloin sisareni palaa. Siinä se istui ja 
odotti aina, että milloin sisareni palaisi soutuve-
neellä takaisin.
En tiedä, oliko se huumorintajuinen, mutta leik-
kisä se oli. Kesämökilläkin kun olimme, heittelin 
veljeni kanssa sille keppejä ja jopa kiviä mereen. 
Aina se haki ne kepit ja kivetkin, toi ne suussaan 
takaisin ovelan näköisenä ja kuonokarvat märkä-
nä, ja laski ne johonkin lähellemme.
Sanoisin, että parasta oli koiramme myötätuntoi-
suus. Joskus veljeni ollessa lähellämme, taputtelin 
ja silittelin koiraa ja sanoin sille, että ei me Doti 
välitetä tuosta Teemusta ollenkaan. Doti alkoi hy-
risemään ja oli hyvillä mielin. Veljeni naureskeli 
vielä vuosia myöhemminkin ja muisteli sitä.
Kun äitini joi kahvia ja kahvin kanssa oli jotain lei-
vonnaista, Doti istui kerjäämässä. Äitini sanoi, että 
ei saa kerjätä. Doti lähti komennuksesta marttyy-
rin näköisenä laahustamaan toiseen huoneeseen ja 
sitten se oikein kuuluvasti romahti lattialle, mutta 
piti huolen siitä, että hännänpää jäi kuitenkin nä-
kyviin voittaakseen äitini myötätunnon.

Miksi juuri airis, eikä joku muu 
palveluskoirarotu?
Jaa-a. Sitä en tiedä, koska isäni haki sen sieltä koi-
ratarhasta. En yhtään tiedä, mikä peruste oli, kun 
olin sen verran nuori. Kyllä me kaikki kuitenkin 
kovasti tykkäsimme siitä, kun se kotiutui meille. 
Me kaikki lapset olimme kovasti toivoneet koiraa 
ja kävimme sitä ulkoiluttamassa.

Millaista koiranpito oli tuolloin? 
Missä asuitte ja saiko koira olla irti? 
Oliko arkielämän hankaluuksia?
Asuimme Helsingissä, Väinämöisenkentän varrel-
la. Siinä lähellä oli Hietalahden uimaranta ja pal-
jon puistoja. Oli helppoa lähteä koiran kanssa ulos, 
kun olimme saman tien puistossa. Muutaman sa-
dan metrin kävelymatkan päässä oli muitakin Hel-
singin rantoja, joilla kävimme kävelyttämässä koi-
raa.
Kyllä me pidimme Dotin kaupungissa kytkettynä 
aina, kun se oli sen verran iso koira. Maalla olles-
samme se sai olla toisinaan vapaana. Äitini sanoi, 
että Dotista tuli vähän levoton kun se oli vapaa-
na, koska sillä oli ollut vähän huono lapsuus. Se ei 

ihan hallinnut sitä vapaana oloa, riehaantui liikaa. 
Silloin, kun se kytkettiin maallakin, se oli taas rau-
hallinen. Vapaana ollessa vietit lähti viemään ja se 
meni ylikierroksille.
Alussa oli hankaluuksia juuri koiramme lähtökoh-
dista johtuen. Jos Doti olisi tullut meille pentuna, 
olisimme voineet kasvattaa sen turvallisuudentun-
teeseen alusta alkaen. Se oli vähän turvaton koi-
ra, koska se tuli koiratarhasta. Sillä meni aikan-
sa, että se tottui olemaan meillä ja että sille tuli 
turvallisuudentunne siitä, että on koti, eikä jou-
du meiltä pois. Ovikello kun soi tai rapussa kul-
ki joku, se haukkui aivan kauheasti. Sitä piti kou-
luttaa ja opettaa, että tämmöiset ylilyönnit saatiin 
pois, jolloin siitä tuli rauhallinen ja tasapainoinen. 
Se vei oman aikansa. Perusturvallisuudesta oli ky-
se. Ikään kuin nuori, joka adoptoidaan kasvatus-
laitoksesta perheeseen, se turvallisuudentunne läh-
tee pikkuhiljaa rakentumaan. Lopulta Dotin oikea 
luonne tuli esiin: se oli hyvin pehmeä, lämmin, 
myötätuntoinen ja jopa liikuttui, niin kuin jo ker-
roinkin.

Trimmattiinko Dotia?
Kyllä trimmattiin. Muistan, että vanha karva ve-
dettiin pois ja siellä alla oli sitten jo uusi karva. 
Kyllä se käytiin jossain trimmauttamassa.

Onko Dotista jäänyt jotain erityistä mieleen?
Meillä oli kaunis kissa samaan aikaan. Äitini asui 
siihen aikaan Martinlaaksossa. Muistan, kun kä-
vin lähimetsässä ulkoilemassa, minulla oli koira 
remmissä ja kissa seurasi mukana. Joku täti ihmet-
teli, että kun ollaan koiran ja kissan kanssa samaan 
aikaan ulkona.
Dotille tuli lopulta kasvaimia. Se alkoi olla to-
si voimaton. Menimme maalle kesäksi, asuimme 
kerrostalossa, jossa oli viisi kerrosta, eikä ollut his-
siä. Kun kesäloma loppui, koiran voimat olivat jo 
niin lopussa, ettei se jaksanut oikein enää kävel-
lä. Silloin oli pakko mennä eläinlääkäriin ja ottaa 
piikki. Se tuntui tosi kauhealta. Ihan kuin olisi ka-
verin pettänyt, ihan hirveä tunne. Ymmärrän, kun 
tänä päivänä ihmiset laittavat päivityksiä Faceboo-
kiin, kun ovat joutuneet tekemään saman jutun, 
että se tuntuu tosi kurjalta. Mutta ei sille näin jäl-
kikäteenkään ajatellen voinut mitään, kun ei Do-
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tia olisi pystynyt viemään ulos kuin kantamalla iso 
koira viidennestä kerroksesta, ei se olisi ollut enää 
mitenkään mahdollista. Annoin Dotille herkku-
ja matkalla eläinlääkäriin, tuntui ihan kauhealta. 
Olin paikan päällä, kun se piikki annettiin, kyllä 
tuntui raskaalta. Ei se väärä päätös kuitenkaan ol-
lut, kun koira oli niin sairas ja menossa kohti kuo-
lemaa, kasvaimia ympäri kehoa, mutta se oli vaan 
raskas päätös.
Vaikka ei suoraan liity minun koiraani, haluaisin 
kertoa sellaisen asian, joka voi koskettaa lehden 
lukijoita. Eräällä Äiti Amman naisoppilaalla oli 
koira, joka pelasti hänen henkensä kaksi tai kol-
me kertaa. Kun koira sitten kuoli, nainen muisteli 
usein koiraansa. Kun koiran kuolemasta oli kulu-
nut ehkä kuutisen vuotta, nainen kysyi Ammal-
ta, missä koira oli nyt. Amma vastasi sanoen, että 
se oli nyt pieni tyttö. Intian filosofian mukaan me 
näet kaikki olemme olleet joskus kasveja, hyöntei-
siä, eläimiä ja lopulta meistä on tullut ihmisiä, sil-
lä näin me kasvamme kohti valaistumista. Niinpä 
koirasta saattaa hyvinkin tulla seuraavaksi ihmi-
nen. Tunnetulla intialaisella opettajalla, Rama-
na Maharishilla, oli myös koiraoppilaita. Tiedän 
muitakin mestareita, joilla on ollut koiraoppilai-
ta. Voi myös tapahtua päinvastoin, että ensin joku 
on ihminen ja sitten hän syntyy koiraksi tai jok-
sikin muuksi eläimeksi suorittaakseen karmaansa, 
tai sitten syntyy uudelleen ihmiseksi. Tämän ha-
luan tuoda esille, että koira tai jokin muu eläin 
saattaa olla hyvinkin kehittynyt sielu. Niinpä koi-
ran sielu on yhtä arvokas kuin meidän sielumme. 
Koiraa ja muita eläimiä pitää kohdella yhtä kun-
nioittavasti kuin ihmistäkin. Sen tähden olen ollut 
kasvissyöjä kohta 50 vuotta. Joku koira saattaa ol-
la ihmisperheessä harjoittelemassa sitä, että syntyy 
seuraavan kerran ihmiseksi.

Ottaisitko vielä airedalen?
Elämäntilanne on nyt sellainen, etten pysty pi-
tämään koiraa. Olen ison osan vuodesta Intias-
sa ashramissa ja silloin kun ei ole koronaepide-
miaa, olen Äiti Amman kanssa myös matkoilla 
maailmalla. Äiti Ammalla on täällä kaksi koiraa 
ja hänen sukulaisillaan on myös yksi labradorin-
noutaja. Ne kaksi koiraa ovat Amman huonees-
sa päivittäin ja jotkut oppilaat pitävät niistä huol-

ta. Nytkin, kun täältä on tullut internetlähetyksiä, 
missä Amma on vetänyt meditaation ja henkiset 
laulut, niin henkisten laulujen lopuksi Amma ai-
na syleilee sitä labradorinnoutajaa. Kerran viikossa 
on siunattu ateria. Ennen kuin 3000 ihmistä alkaa 
syömään, Amma syöttää ensin labradorinnouta-
jan, sitten Amma ottaa itse ensimmäisen lusikal-
lisen omalta lautaseltaan ja sitten vasta me 3000 
ihmistä alamme syömään.  Amma antaa koirille 
paljon huomiota. Kerrankin toinen niistä koiris-
ta, jotka ovat Amman huoneessa, lähti lavalta en-
nen Ammaa. Amma torui sitä, että et saa lähteä, 
ennen kuin Om-mantra on lausuttu kolme ker-
taa. Amma kehotti koiraa nyt lausumaan Om-
mantran kolmesti. Koira yritti kaksi kertaa ulvoa: 
”Auuuuum!”, mutta se ei oikein onnistunut, kos-
ka sen kurkku oli käheänä. Se näytti, ettei kykene 
nyt siihen ja kumarsi. Amma sanoi, että no hyvä 
on. Kyllä koirat ymmärtävät paljon. Täällä ashra-
missa on oma päiväohjelmansa ja aina koirat, jos 
ne ovat vapaanakin, ovat oikeassa paikassa oike-
aan aikaan. Ne tietävät kellonajat tarkkaan. Kun 
keräännytään vaikka meditoimaan tai laulamaan 
lauluja, koirat ovat aina paikalla.

Mitä airedale merkitsi sinulle, oliko ystävä vai 
rakastettu perheenjäsen?
Ilman muuta molempia. Silloin, kun olin lukioi-
käinen, hän oli hyvin läheinen. Sen kanssa tuli lei-
kittyä paljon.

Mikä ihastutti tai raivostutti?
En muista mitään raivostumisen aihetta. Kuten 
sanoin aikaisemmin, niin meille tullessaan se oli 
kouluttamaton ja vähän pelottava aluksi. Myö-
hemmin ei mitään ”raivostuttavaa” luontees-
sa ollut, vaan hänellä oli hyvä luonne ja hän oli 
myötätuntoinen, niin kuin jo kerroinkin. Labra-
dorinnoutaja on toinen, joka on airedalen lisäk-
si hyvin ystävällinen. Molemmat kauniita rotuja.

Veikö julkisuus pois ”olennaisen” ääreltä?
Olin nuori silloin, enkä julkisuudessa vielä siinä 
vaiheessa, kun meillä oli Doti. Isä nyt oli julkisuu-
dessa ja joskus äitikin, mutta ei sillä ollut mitään 
vaikutusta heidän suhteeseensa koiraan. Ihminen, 
joka on julkisuudessa, silloin tällöin, ei mieti jul-
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kisuutta kaiken aikaa, vaan elää normaalia elämää 
niin kuin muutkin. En minäkään mieti julkisuu-
teen liittyviä asioita normaalielämän keskellä.

Oliko koiralle tärkeää, että olit läsnä, 
vai kulkiko se omia polkujaan?
Ei se omia polkujaan kulkenut. Koska asuimme 
kaupungissa ja kun menimme ulos, piti aina ol-
la ulkoiluttaja. Airedalenterrierithän ovat hirveän 
sosiaalisia ja tykkäävät ihmisseurasta. Ei tämä koi-
ra elänyt yksinään eristäytynyttä elämää, vaan eli 
perheenjäsenenä yhdessä meidän muiden kanssa ja 
iloitsi siitä, että sen kanssa leikittiin ja seurustel-
tiin. Jos olimme vaikka juomassa teetä tai kahvia, 
hän oli aina mukana kerjäämässä. Hän oli muka-
na kaikissa toimissa.

Vieläkö airedale hurmaa sinut, 
kuten useat muut niihin ”hurahtaneet”?
Jos näen jossain airedalenterrierin, mieleen muis-
tuu silloin tämä meidän Dotimme ja sen aikainen 
nuoruus. Toki se tulee mieleen, olihan Doti elä-
mäni tärkein koira.

Oliko koirasi mustasukkainen? 
Miten se suhtautui vieraisiin?
Ei se mustasukkainen ollut. Pidin sitä läheisenä 
kaverinani.
Vieraille se ei ollut vihainen, paitsi silloin aluksi, 
mutta se meni sitten ohi. Siitä tuli hyväkäytöksi-
nen.

Onko airedale inspiroinut sinua taiteessa, 
joogassa tai muulla tavoin?
En voi sanoa, että olisin saanut koirastamme tai-
teellista inspiraatiota, taikka joogaan. Sen sijaan 
nämä tarinat, joita kerroin Amman koirista tai va-
laistuneen mestarin Ramana Maharishin koiraop-
pilaista, ne ovat laajentaneet käsitystäni ihmisestä 
ja eläimistä.
Ramana Maharishillä oli lehmä. Kun se lehmä 
kuoli, Maharishi sanoi sen saavuttaneen valaistu-
misen. Intialaiset oppilaat olivat kysyneet ihmeis-
sään, että voiko viimeinen elämä olla lehmänä. 
Ramana Maharishi oli vahvistanut, että lehmä to-
dellakin saavutti valaistumisen. Olin omannut ai-
na ennen sellaisen länsimaalaisen käsityksen, että 
ihminen on korkein olento ja eläimet alemmalla 

tasolla. Mutta kun olen saanut lukea näistä mesta-
reiden lähellä olleista eläimistä, ja seurannut Am-
man lähellä olevia eläimiä: koiria, elefantteja, leh-
miä, riikinkukkoja ja muita, käsitykseni eläimistä 
on muuttunut. Olen tajunnut, että eläinkin voi 
olla korkea sielu. Asiat eivät mene niin yksinker-
taisesti kuin miten länsimaalainen biologia antaa 
ymmärtää, että ihminen omaa korkeimman aivo-
kapasiteetin. Koira saattaa olla sielullisesti pidem-
mälle kehittynyt kuin ihminen, vaikka se ei pysty 
ilmaisemaan itseään puhumalla. Näin käsitykseni 
ihmisistä, eläimistä ja koirista on laajentunut. Kun 
uskoo inkarnaatioon eli jälleensyntymiseen, niin 
sen mukaan sielu voi olla välillä ihmisen ja välil-
lä eläimen kehossa, ja siten kehityksemme etenee. 
Intian filosofian mukaan jumalallinen tietoisuus 
läpäisee kaiken– ihmiset, eläimet, kasvit. Kehom-
me määrittää sen, miten paljon pystymme ilmen-
tämään tuota tietoisuutta.

Haluaisitko lähettää terveisiä Suomen 
Airedalenterrieriyhdistyksen jäsenille?
Tärkein terveiseni, jonka haluan lähettää täältä In-
tian ashramista, tulikin esille äskeisessä näkemyk-
sessäni: airedalenterriereissä oleva sielu on poh-
jimmiltaan samanlainen kuin meidän sielumme. 
Sen takia mielestäni koiraa ja kaikkia eläimiä tu-
lee kunnioittaa yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Olen 
vakuuttunut siitä, että jos ihmiset eivät tappai-
si ja söisi eläimiä, meidän riesanamme olisi huo-
mattavasti vähemmän tällaisia eläimistä ihmisiin 
tarttuvia viruksia, kuten korona. Tässä ihmiskun-
nalle pohdittavaa, että pitäisikö meidän muuttaa 
suhtautumistamme, ei vain koiriin, vaan kaikkiin 
maailman eläimiin. Täällä Intiassa on temppelei-
tä kaikenlaisille eläimille, joita kunnioitetaan ju-
malallisina. Eläinten kunnioittaminen on aina ol-
lut osa luonnonuskontoja, ja minusta se on oikein. 
Airedalenterriereitäkin tulee kunnioittaa. Se on 
voinut olla aikaisemmin ihminen, tai voi olla, että 
se syntyy ihmiseksi tämän jälkeen. Mielestäni tällä 
asenteella kannattaa suhtautua eläimiin.

”Haluan vielä esittää suurkiitoksen Taaville hänen 
ajastaan ja saumattomasta ja mutkattomasta yh-
teistyöstään, jotta tämä haastattelu saatiin tehtyä.

Marika Mettiäinen
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Ann Curranin joulukortti 2020
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Poissa
Helmi

(Hispidus Consimilis)
14.7.2007-8.11.2020

“Jos tulee päivä jolloin emme voi olla yhdessä,
pidä minut sydämessäsi.

Pysyn siellä ikuisesti”
Pohjattomasti kaivaten,

Maarit ja Martti,
airikset Helge ja Pipsa

sekä kaikki läheiset ihmiset
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Valiot
SUOMEN MUOTOVALIO

Katherina´s Land Winter Cherry, “Muura”

C.I.B. FI MVA SE MVA DK MVA NO MVA EE 
MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EEV-19 
KATHERINA’S LAND WINTER CHERRY
FI37351/17
s. 9.1.2017
i. Flaire Matterhorn For Sher
e. Katherina´s Land Spicy Cherry
kasv. Jekaterina Kantijevskaja
om. Nella ja Timo Karhulahti

SERTIT:
Forssa 9.6.2018 Kimmo Mustonen
Aura 16.6.2018 Alex Krasilnikoff
Salo 17.6.2018 Maija Mäkinen
Pori 28.7.2018 Kari Järvinen
Vantaa 25.8.2018 Andrew Westwood
Turku 19.1.2019 Geoff Gorish

Luonnetesti
24.10.2020 Helsinki 
Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi ++140

C .I .B . LV MVA 
EE MVA LT MVA 
DE (VDH) MVA 
SI MVA RU MVA 
NL MVA BE MVA 
BY MVA HU 
MVA IT MVA RU 
JMVA EE JMVA 
UA MVA EUV-16 
EUV-17 FLAIRE 
MATTERHORN 
FOR SHER

US CH US GR CH 
DEVONSHIRES CELTIC PRIDE

US CH GREENFIELD’S CELTIC LEGEND

US MVA DEVONSHIRE WINDWARD SOLITUDE

C .I .B . US MVA LV MVA RU 
MVA PL MVA CY MVA MK 
MVA RS MVA ME MVA TR 
MVA FLAIRE KARPATKA

C .I .B . US MVA CA MVA EE MVA PL MVA MD MVA 
STIRLING TUNES OF GLORY

PL JMVA PL MVA FLAIRE ANNAPURNA

GB MVA EE 
MVA LT MVA RU 
MVA EE JMVA 
LTV-16 EEV-16 
KATHERINA’S 
LAND SPICY 
CHERRY

GB MVA DK MVA NO 
MVA EE MVA LV MVA RU 
MVA EE JCH V-10 EEJV-09 
RKFV NOV-09 BALTV-10 
SAREDON AMERICAN 
GANGSTER

US MVA EVERMAY’S HIGH PERFORMANCE

GB CH SAREDON WHEELS ON FIRE

C .I .B . FI MVA EE MVA LV 
MVA LT MVA RU MVA EE 
JMVA EEV-07 EEJV-07 RKFV 
KATHERINA’S LAND ONE 
CHERRY AGAIN

C .I .B . FIN MVA SE MVA DK MVA KBHV-02 SEV-02 BIG 
LADY’S YUKON JACK

C .I .B . EE CH RU CH PL MVA LV CH LT CH EE JCH EEV-
04 KATHERINA’S LAND LOVELY CHERRY

Katherina´s Land Winter Cherry, “Muura”



40

SUOMEN MUOTOVALIO

High Voltages Ultimate Gamer

FI20148/17
s. 10.2.2017
i. Katherina’s Land Some Marathon
e. High Voltages Rock Diva
kasv. Heini ja Katja Kelloniemi
om. Wendla Leino

SERTIT:
Hyvinkää 23.9.2018 Tarmo Viirtelä
Rauma 18.5.2019 Malgorzata Jurek-Erenska
Iitti 1.6.2019 Harto Stockmari

Luonnetesti 24.10.2020 
Lea Haanpää & Tarja Matsuoi +++129p.

EE MVA LV 
MVA LT MVA 
RU MVA BALT 
MVA EE JMVA 
KATHERINA’S 
LAND SOME 
MARATHON

GB MVA DK MVA NO 
MVA EE MVA LV MVA RU 
MVA EE JCH V-10 EEJV-09 
RKFV NOV-09 BALTV-10 
SAREDON AMERICAN 
GANGSTER

US MVA EVERMAY’S HIGH PERFORMANCE

GB CH SAREDON WHEELS ON FIRE

C .I .B . FI MVA EE MVA LV 
MVA LT MVA RU MVA EE 
JMVA EEV-07 EEJV-07 RKFV 
KATHERINA’S LAND ONE 
CHERRY AGAIN

C .I .B . FIN MVA SE MVA DK MVA KBHV-02 SEV-02 BIG 
LADY’S YUKON JACK

C .I .B . EE CH RU CH PL MVA LV CH LT CH EE JCH EEV-
04 KATHERINA’S LAND LOVELY CHERRY

C .I .B . POHJ MVA 
FI MVA SE MVA 
NO MVA EE MVA 
EEJV-14 BALTV-15 
HIGH VOLTAGES 
ROCK DIVA

FI MVA MUSCIDA’S 
APOCALYPTICA

SE MVA SEV-06 DENDARIC TRIPLE GOLD

FI MVA SOFT-AIR DELILAH

FI MVA SE MVA EEJV-11 
JAYMITCH ZIGGY ZEPHER

DENDARIC VIKING

MAGWYR SWEET DREAMS WITH JAYMITCH

High Voltages Ultimate Gamer “Rex”
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Menestystä

Aron Vom Planetenfeld, 
“Aaro”  

Tulos  IGP3
Kärkölä 31.10.2020 
Omistaja & ohjaaja 
Hannu Poutiainen

Bh Cara Vom Planetenfeld, 
“Cava”

Hyväksytty BH 25.9.2020

Omistaja & ohjaaja 
Eila Uusi-Kouvo
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Erikoisnäyttelyn tulokset 5.9.2020

Pentuluokka, Nartut 7-9 kk
BIG LADY´S PROUD PRADA s. 6.1.2020 om. Pirjo Hjelm
PEK1

Urokset junioriluokka
LT JMVA NOJV-20 BIG LADY´S LION KING s. 17.5.2019 om. Pia von Koch
ERI 1 SA PU3 SERT

Urokset valioluokka
FI MVA ILO AURALAN EINARI SE s. 23.9.2017 om. Ellinoora Sirviö
EH 2

C.I.B POHJ MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV 
JMVA EE JMVA BALT MVA JV-17 HeJW-17 PMJV-17 SEJV-17 TLNJW-18 DKV-18 SEV-18 SEV-19 
KBHV-19 DKV-19 NOV-19 NOV-20 KATHERINA’S LAND WISH ME LUCK s. 9.1.2017 om. 
Jukka Kemppainen
ERI 1 SA PU1 ROP

Urokset veteraaniluokka
C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA LT JMVA LT VMVA EE JMVA 
BALTJV-12 PMV-12 PMJV-12 DKV-12 DKJV-12 NOV-12 NOJV-12 V-12 HeJW-12 JV-12 SEV-12 
SEJV-12 LVV-13 KBHV 13 SEV-13 NOV-14 PMV-14 V-14 HeW-14 SEV-14 SEV-15 EEV-15 HeW-
15 V-15 PMV-15 V-16 V-17 HeW-17 PMV-17 SEV-17 DKVV-19 NOVV-19 HeVW-19 VV-19 PMV-
19 PMVV-19 NOVV-20 BIG LADY’S IRON DUKE s. 8.8.2011 om. Pia Von Koch
ERI1 SA PU2 VET ROP

Nartut Junioriluokka
BIG LADY´S KATELYN s. 4.5.2019 om. -
ERI 2

BIG LADY´S NOVA NEBULA s. 5.10.2019 om. Kristian Tötterman
ERI 1

Nartut nuortenluokka
BIG LADY´S COOL CAMILLA s. 30.12.2016 om. Kristian Tötterman
ERI 3

HIGH VOLTAGES VICTORIA s. 11.6.2018 om. Matti Flygare
EH 4

HeJV-18 JV-18 KATHERINA´S LAND XANDRA s. 6.12.2017 om. Paula Hiltunen
ERI 2

SHER ALEXIS s. 5.7.2018 om. Tuula Parkkonen-Suhonen
ERI 1 SA PN1 VSP SERT

Tuomari Kirsi Sainio
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Nartut valioluokka
LT MVA BIG LADY´S BRILLIANT WISH s. 15.9.2015 om. Jenna Permanto
ERI 2 SA PN3

LT MVA ILO AURALAN ELLA STELLA s. 23.9.2017 om. Noora Schavikin
EH 3

POHJ MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA LT MVA TLNW-19 KBHV-19 HeW-19 
KATHERINA´S LAND WHY NO s. 9.1.2017 om. Pirjo Hjelm
ERI 1 SA PN2

Kasvattajaluokka
BIG LADY´S
KP

Erikoisnäyttely 2020 ROP ja VSP sekä tuomari Kirsi Sainio
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Ulkomuototuomarikoulutus 15.11.2020

Anneli Pukkila, Maarit Hassinen ja Satu Ylä-Mononen

Arvostelukokeen suorittivat hyväksytysti Anneli Pukkila, Maarit Hassinen ja 
Satu Ylä-Mononen

Näytön suorittivat hyväksytysti Nina Janger, Jaana Hartus ja Paula Rekiranta

Koulutukseen osallistuivat näiden lisäksi myös Leila Kärkäs, Perttu Ståhlberg, 
Jaana Helin, Kati Taipale ja Päivi Takkinen

Tervetuloa arvostelemaan airedalenterrierejä! 
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ARKITOTTELEVAISUUSKURSSI
PENNUILLE, JUNNUILLE JA

VARTTUNEEMMILLE AIRIKSILLE

SATY järjestää jäsenistön pyynnöstä arkitottelevaisuuskoulutusta

5 kerran kurssina seuraavasti:

Koirakoulu Koirakeidas (koirakeidas.com),

Vantaanpuistontie 29, 01730 Vantaa (Åbyntie 2).

Lauantait

16.1., 30.1., 6.2., 20.2., ja 6.3.2021 klo 9:45-10:45 ja 10:45-11.45

Jälkimmäiseen ryhmään muutama paikka vapaana!

Ohjaajana toimii SKL koulutusohjaaja Hanna-Leena Lindholm, 

joka koutsasi SATYn ryhmiä myös pari vuotta sitten. 

Osallistujia kurssille voidaan ottaa max 6 koirakkoa.

Ilmoittautua voit välittömästi osoitteessa 

saty.koulutus@gmail.com. 

Varmistat paikkasi maksamalla osallistumismaksun 45 € 

(viite: arkitott) SATYn tilille (FI25 1350 5000 0730 18). 

Viimeinen ilmoittautumispäivä (mikäli paikkoja vapaana) 

28.12.2020.    

                               

TERVETULOA!
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Pvm. Paikkakunta Ilm.pvm. Tuomari
28 .2 . Tornio 21 .12/25 .1 . Inese Pablaka, Latvia RN
17 .4 . Lieksa 19 .3 ./25 .3 . Maija Mäkinen RN
24 .4 . Kankaanpää 25 .3 ./2 .4 . Kimmo Mustonen RN
8 .5 . Mustasaari 13 .4 ./20 .4 . Karin Bergbom RN
9 .5 . Kouvola 12 .4 ./19 .4 . Kirsi Sainio RN
16 .5 . Ruovesi 2 .4 ./28 .4 ./3 .5 . Pirjo Aaltonen RN
23 .5 . Siilinjärvi 26 .4 ./3 .5 . Marja Talvitie EPN
29 .5 . Kinnula 4 .5 . Juha Putkonen RN
30 .5 . Raasepori 30 .4 ./5 .5 . Petru Muntean, Romania RN

Näyttelyt 2021
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MYYNTIARTIKKELILISTA 25.2.2020 MYYNTI-HINTA  JÄLJELLÄ OLEVAT KOOT

Hopeinen rintamerkki juokseva airis 55 €
Hopeinen pieni airispinssi, pyöreä 15 €
Hopeinen pyöreä airisriipus ketjulla 50 €
Hopeiset nappikorvakorut 25 €
Hopeiset koukkukorvakorut 35 €
Hopeinen solmioneula  50 €

Kaulakoru, musta 10 €

Turva - (heijastin) liivi 5 € 4x M, 2x XXL
Heijastinpipo 5 € 1x VALK .

Fleecepanta 2 € 5x PUN . 2x VAAL .SIN . 4x MUSTA
Fleeceliivi 5 € 1x VIHREÄ, koko S

Narutoppi 5 € 1x TUM .SIN . S, 2x VALK . XL, 2x MUSTA XL
Shortsit mustat logolla 15 € 2x S, 4x M, 1x L
Collaritakki, musta, naisten malli 10 € 3x S, 3x M, 3x L, 3x XL
Hupparitakki, harmaa 20 € 2x S, 2x XXL

Shoftsell liivi, naisten malli 37 € 2x 36, 2x 38, 2x 40, 3x 42
Shoftsell liivi, miesten malli 37 € 2x M ( 50 ), 1x XL ( 56 )

Termosmuki  20 €

Airedale-kirja 5 €
Hund memoarer- kirja 5 €

Muistipelikortit 15 €
“Golf” -sateenvarjo 35 €

Halutessasi ostaa yhdistyksen myyntiartikkeleita tai saada niistä lisätietoja, ota yhteyttä myyntiartikkeli-
vastaavaan sähköpostitse saty .myyntiartikkelit@gmail .com

Tuotteet maksetaan yhdistyksen tilille tilausvahvistuksen jälkeen, Nordea FI28 1829 3000 0163 87.
Tilauksiin lisätään mahdolliset postituskulut.
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